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Sambūriai, DISKUSIJOS...

Nukelta į 11 p.

Atliekos ir GYVENIMAS

Gamtai ir žmogui – su tokiu 
devizu dirba viešosios įstaigos 
„Grunto valymo technologijos“ 
kolektyvas. 

Vienas pagrindinių šios įs-
taigos tikslų yra valyti nafta, jos 
produktais ir kitomis cheminė-
mis medžiagomis užterštą grun-
tą mažinant užterštų teritorijų 
skaičių Lietuvoje ir gerinant ša-
lies aplinkos būklę.

Lietuvoje gausu 
užterštų teritorijų 

„Žemės gelmės – tai savita ir 
po mūsų kojomis esanti aplinkos 
dalis. Dažnai nesusimąstome, 
kad po žaliomis pievomis, vešlių 
miškų paklotėmis glūdi mums 
nežinoma grėsmė – pavojingomis 
aplinkai cheminėmis medžiago-
mis užterštos teritorijos. Deja, 
mūsų visuomenei ši problema vis 
dar yra sunkiai pastebima ir su-
vokiama“, – teigia VšĮ „Grunto 
valymo technologijos“ (GVT) 
direktorius Rapolas Liužinas. 

„Žemės žaizdų gydymas“
Tai – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbų tikslas

Naftotiekiai – potenciali 
grėsmė aplinkai

„Vienas potencialiausių dirvo-
žemio ir vandens telkinių taršos 
naftos produktais šaltinių yra naf-
totiekiai (produktotiekiai). Naftos 
transportavimo vamzdynai per 
Lietuvos teritoriją buvo pradėti ties-
ti 1966 metais. Iki 2006 m. liepos 
mėn. Rusijos nafta į Lietuvą buvo 
transportuojama dviem naftotiekio 
magistralėmis iki Biržų, iš kur viena 
175 km atšaka pasuka į Mažeikius, 
o kita į Venspilį. Produktotiekis 
Iluksė-Ventspilis pastatytas 1971 m. 
Jo ilgis Lietuvos teritorijoje siekia 
87 km, o našumas - 8 mln. t. naf-
tos produktų (dyzelino) per metus. 
Dabar Lietuvos teritorijoje yra apie 
500 km naftos ir naftos produktų 
vamzdynų“, - teigia GVT vyriausia-
sis specialistas Mindaugas Bilkis.

Naftotiekiai prižiūrimi avari-
nių- atstatomųjų tarnybų su ga-
linga technika, siurbliais, naftos 
surinkimo ir užtvėrimo įranga. 

produktai, išsiveržęs dyzelinas 
užtvindė ūkininkų laukus. Maž-
daug už 2 km nuo Juodupės upės 
įduboje, ties Bryzgių kaimu, su-
sidarė maždaug 20 arų dyzelinio 
kuro ežeras. Be minėtų stambių 
ekologinių nelaimių vis dar fik-
suojama gausybė smulkesnių ava-

pradeda kauptis ant jo paviršiaus 
ir migruoti. Dalis naftos produk-
tų ištirpsta vandenyje, nusėda ant 
uolienų, o ilgainiui gali susifor-
muoti didelio ploto taršos arealas. 

Nafta ir jos produktais užterš-
tame grunte yra suardoma nu-
sistovėjusi ekosistemos pusiaus-
vyra, gyvieji organizmai žūva, o 
užteršta teritorija virsta žemės 
plotu, kuris nebetinkamas ūkinei, 
pramoninei ar rekreacinei veiklai. 

Todėl ypatingai svarbų vai-

naudojant ES struktūrinių fondų 
lėšas sutvarkyti 30 praeityje už-
terštų teritorijų. Tokios teritorijos 
dažniausiai yra užterštos naftos 
produktais, sunkiaisiais metalais 
ar kitomis aplinkai pavojingo-
mis medžiagomis. 2007- 2013 m. 
GVT aktyviai dalyvavo užterš-
tų teritorijų tvarkymo procese 
ir įgyvendino ne vieną projektą. 
Didžiausi įgyvendinti GVT už-
terštų teritorijų valymo projektai 
yra: Mindaugo vidurinės moky-
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Nedažnas susimąsto, kad už-
terštos teritorijos kelia grėsmę vie-
nam didžiausių mūsų šalies turtų 
– gėlam vandeniui, kuris dėl taršos 
gali būti nebetinkamas naudoti.

Lietuvos geologijos tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos (LGT) 
duomenimis, Lietuvoje yra apie 12 
tūkst. užterštų teritorijų. Didžiąją jų 
dalį sudaro pesticidų sandėliai, są-
vartynai, valymo įrenginiai pramo-
nės energetikos, naftos, asfaltbeto-
nio bazės, degalinės, katilinės ir kt. 
Dauguma šių teritorijų yra „istori-
nės taršos“ židiniai, susidarę sovie-
tmečiu. Todėl belieka vienintelis 
kelias – stengtis likviduoti arba kiek 
įmanoma labiau apriboti taršos pli-
timą. Užterštų teritorijų sąrašas per 
metus pasipildo maždaug 60 naujų 
objektų. Deja, ne visi taršos židiniai 
yra sovietinis palikimas. Kai kurie 
atsirado visai neseniai. 

„Turimomis žiniomis teritorijų, 
užterštų cheminėmis medžiagomis, 
plotas Lietuvoje sudaro beveik 0,5 
proc. visos Lietuvos teritorijos. Žvel-
giant į jų išsidėstymą  akivaizdu, kad 
jų gausu visuose Lietuvos regionuo-
se. Plati užterštų teritorijų geografi-
ja dar kartą įrodo, kad turime būti 
neabejingi ir imtis visų priemonių, 
kurios padėtų kovoti su užterštų te-
ritorijų tarša“, – sako GVT vyresny-
sis geologas Juozas Tekorius.

rijų, kurių metu 
naftos produktai 
taip pat patenka į 
aplinką.

Tarša naftos 
produktais – 
rimta prob-

lema
Didelės svar-

bos aplinkosau-
gos problema, 
iškilusi praėjusio 
amžiaus antroje 
pusėje, - tai van-
dens ir grunto, už-
teršto nafta ir jos 
produktais, tarša 

dmenį vaidina 
tokio pobūdžio 
teritorijų valy-
mas likviduojant 
taršą naftos pro-
duktais ar kito-
mis cheminėmis 
medžiagomis.

Sunkaus 
darbo 

rezultatas 
– išvalytos 
teritorijos

GVT yra vie-
na žinomiausių 

klos teritorijos (Vilnius), buvu-
sios raketinės bazės Gulbiniškių 
kaime (Jonavos raj.), pesticidų 
sandėlio teritorijos Bubių kaime 
(Kauno raj.), buvusios naftos 
bazės Pavermenio kaime, bu-
vusios katilinės Druskininkuo-
se (Veisiejų g. 17), Drevernos 
kaime (Klaipėdos raj.) teritorijų 
sutvarkymas ir kt. Anot J. Teko-
riaus, tvarkant užterštas teritori-
jas svarbu kiekvieną žingsnį ap-
galvoti, kadangi tokio pobūdžio 
plotuose dažnai aptinkama po-
žeminių komunikacijų, mazuto 
talpų ar kitų taršos židinių, ku-
rie nenurodyti jokiuose archyvi-

ir didžiausių Lietuvoje įstaigų, 
valančių nafta, jos produktais ir 
kitomis cheminėmis medžiago-
mis užterštą gruntą, dumblą bei 
vandenį. Ši įstaiga aktyviai daly-
vauja užterštų teritorijų valyme 
visoje Lietuvoje bei valo gruntą 
ir vandenį ne tik dviejose savo 
gamybinėse bazėse, įsikūrusiose 
Jonavos (Daigučių k.) ir Klaipė-
dos (Kiškėnų k.) rajonuose, bet 
ir laikinose valymo aikštelėse.

Turimais duomenimis, 2007-
2013 m. laikotarpiu Lietuvoje įgy-
vendinta 30 projektų, leidusių pa-

niuose dokumentuose.
GVT specialistai, turintys il-

gametę patirtį užterštų teritorijų 
valyme ne tik realizuoja valy-
mo planų ir projektų techninius 
sprendinius, bet ir patys rengia 
tokio pobūdžio dokumentus. „Il-
gametė praktinė patirtis šioje sri-
tyje leidžia objektyviai, racionaliai 
ir optimaliai numatyti geriausius 
techninius ir aplinkosauginius 
sprendinius rengiant dokumentus, 
susijusius su užterštų teritorijų va-
lymu“, – teigia Rapolas  Liužinas.

Yra naudojama programinė įran-
ga, numatanti naftos plitimą upė-
mis galimos avarijos atveju, tad 
avarinės likvidavimo tarnybos 
gali greičiau ir efektyviau užkirs-
ti kelią teršalams plisti. Viename 
naftotiekio metre telpa apie 400 
litrų naftos, tad avarijos atveju 
aplinkai gresia didžiulė žala.

Nepaisant to, kad egzistuoja 
galingos priežiūros tarnybos, be-
veik kiekvienais metais yra fik-
suojami nelegalūs prisijungimo 
prie naftotiekų atvejai. Šios nele-
galios veiklos rezultatas – naftos 
produktų išsiliejimas į aplinką. 
Įsimintinas atvejis, kai 2009 me-
tais trūkus nelegaliai prijungtai 
ir į Obelių kaimą (Rokiškio raj., 
Juodupės sen.) nuvestai žarnai, 3 
ha plote išsiliejo dyzelinas. 

Buvo paskelbta ekstremali si-
tuacija. Į aplinką pateko apie 153 t 
naftos produktų, o žala aplinkai sie-
kė 6,79 mln. litų. Apžiūrint užterštą 
teritoriją buvo rasti 3 negyvi bebrai 
ir 1 gulbė nebylė. Laboratoriniais 
tyrimais nustatyta, kad gyvūnai nu-
gaišo apsinuodiję dyzelinu.

Po poros metų Juodupės se-
niūnijoje įvyko kita ekologinė 
nelaimė. Trūkus vamzdžiui iš 
produktotiekio, kuriuo iš Poloc-
ko į Venspilį pumpuojami naftos 

ir jos likvidavimas. Dažnai 
manome, kad naftos produk-
tai tarnauja kaip energijos 
šaltinis, tačiau užmirštame ir 
apie tiesioginį bei netiesioginį 
neigiamą šių produktų povei-
kį aplinkai ir žmogaus svei-
katai. Vos tik patekę į aplin-
ką, naftos produktai tampa 
„tiksinčia laiko bomba“, kuri 
anksčiau ar vėliau „sprogsta“ 
ir naikina visa kas gyva.

Yra daugybė naftos pro-
duktų rūšių, tačiau pavojin-
giausi iš jų yra lakūs, aplinkoje 
greitai sklisti gebantys, naftos 
produktai: benzinas, dyzelinis 
kuras, žibalas ir kt. Aplinkos 
komponentų, tokių kaip oro ar 
paviršinio vandens, taršą mes 
pastebime greitai, tačiau grunto tar-
ša dažnai vyksta nematomai. Patekę 
ant žemės paviršiaus naftos produk-
tai tiesiogiai kontaktuoja su gruntu, 
vandeniu ir oru. Todėl pradeda vyk-
ti fizikiniai-cheminiai, cheminiai 
bei biocheminiai procesai, dėl kurių 
keičiasi naftos produktų fizinis būvis 
ir cheminė sudėtis. 

Ypatingai neigiamą povei-
kį tarša naftos produktais daro 
gruntiniam vandeniui. Esant lai-
džiam gruntui, naftos produktai 
gali pasiekti gruntinį vandenį, 
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Taip atrodo buvusi užterštoji teritorija, kurią sutvarkė VšĮ 
“Grunto valymo technologijos”.

Viena iš naftos produktais užterštųjų vietų (prieš VšĮ 
“Grunto valymo technologijos” valymo darbus).



11Nr. 9 (907), 2014 m. kovo 6 d.EKOKURJERIS 

„Žemės žaizdų gydymas“
Tai – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbų tikslas

Atkelta iš 10 p.

Moderni įranga – 
didesnės galimybės
Stengiantis gerinti užteršto 

grunto bei dumblo valymo pajė-
gumus, buvo nuspręsta įgyven-
dinti investicinį projektą „VšĮ 
„Grunto valymo technologijos“ 
atviros grunto valymo sistemos 
modernizavimas“. 

„Šio projekto tikslas yra padi-
dinti ir modernizuoti GVT Klai-
pėdos gamybinės bazės techninius 
pajėgumus, siekiant efektyviau 
valyti naftos, jos produktais ir ki-
tomis cheminėmis medžiagomis 
užterštą gruntą bei dumblą“, – 
pasakoja GVT projektų rengimo 
skyriaus vedėjas Justas Samosio-

nokas. Bendra projekto vertė vir-
šija 900 tūkst. litų, o kiek daugiau 
nei 614 tūkst. litų dydžio subsidiją 
projekto įgyvendinimui skyrė Lie-
tuvos aplinkos apsaugos investi-
cijų fondas. Įgyvendinus projektą 
įsigytas ratinis grunto purenimo 
ir aeravimo įrenginys, vikšrinis 
intensyvaus grunto homogeniza-
vimo ir periodinio grunto valymo 
vietos keitimo įrenginys, dujinis 
chromatografas su priedais bei 
mobili grunto ir dumblo valymo 
eigos kontrolės sistema. Pasak J. 
Samosionoko, nauja lauko darbų 
įranga ne tik padidins Klaipėdos 
bazės gamybinius pajėgumus dau-
giau nei 20-čia procentų, pagerins 
darbuotojų darbo sąlygas, leis 
efektyviau valyti užterštas teritori-
jas visoje Lietuvoje, bet ir užtikrins 

GVT biologiniame naftos pro-
duktų valymo procese naudojamų 
mikroorganizmų optimalias gyva-
vimo sąlygas.

„Mūsų darbų rezultatai iš nau-
jo „atgaivina“ teritorijas, kuriose 
galima normali ne tik ūkinė-ko-
mercinė, bet ir rekreacinė veikla. 
Neturime pamiršti pakartotinio 
išvalyto grunto panaudojimo, 
kuris šiuo metu yra vangiai reali-
zuojamas, o tai leis taupyti Lietu-
vos gamtinių išteklių naudojimą. 
Svarbiausia nepamiršti dirbti ne 
tik žmogui, bet ir gamtai“, – teigia 
R. Liužinas. 

Publikaciją parengė 
Marijona VArneckienė, 

Justas SAMoSionokAS


